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§1
Navn
Foreningens navn er: Børnehaveklasseforeningen (BHKLF).
Stk. 2. Foreningen har hjemme på formandens adresse.

Stk. 5. Kontingentet forfalder den 1. jan. og 1. juli. Medlemmer,
som ikke har betalt skyldigt kontingent, mister medlemsrettighederne 2 måneder efter forfaldsdag. Postkvittering/PBS oversigt for kontingentbetaling dækker som medlemsbevis.

§2
Formål
1. At samle børnehaveklasseledere og andre undervisere i indskolingen om det pædagogiske og faglige indhold.
2. At virke til oplysning om medlemmernes tjenstlige og økonomiske interesserer.
3. At virke for kommunikation og kursusvirksomhed blandt
Børnehaveklasseforeningens medlemmer.
4. At udgive bladet ”Skolestart”.

§6
Børnehaveklasseforeningens kredse
Foreningen er inddelt i kredse.
Stk. 2. Såfremt der i en kreds er enighed om at opdele kredsen i
flere geografiske områder, har hovedstyrelsen bemyndigelse til
at godkende dette.
Stk. 3. Medlemmer henføres til den kreds, der omfatter deres
tjenestested.
Stk. 4. Hovedstyrelsen bemyndiges til at fastsætte nærmere
regler for opløsning af en kreds.

§3
Foreningens struktur

Repræsentantskab
Hovedstyrelse
Kredsgeneralforsamlinger
Kredsstyrelser

§4
Medlemmer
Ret til almindeligt medlemskab har:
Enhver, som er ansat i en stilling som børnehaveklasseleder
i folkeskolen og som er medlem af Danmarks Lærerforening
(DLF).
Stk. 2. Som særlige medlemmer kan optages:
a) Enhver som er ansat som børnehaveklasseleder i friskoler,
realskoler og lign. og som er medlem af Frie Skolers Lærerforening
b) Andre medlemmer af Danmarks Lærerforening.
c) Andre medlemmer af Frie Skolers Lærerforening.
d) Personer, der er eller har været beskæftiget i en børnehaveklasse.
e) Studerende på pædagogseminarier eller lærerseminarier.
f) Uddannede støttepædagoger ansat i børnehaveklasser.
g) Personale med anden pædagogisk uddannelse, som ikke er
berettiget til almindeligt medlemskab af Danmarks Lærerforening eller Frie Skolers Lærerforening.
Stk. 3. Særlige medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare til Børnehaveklasseforeningens kreds- og hovedstyrelse.
Stk. 4. Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside:
www.boernehaveklasseforeningen.dk
Stk. 5. Udmeldelse kan ske med 1 måneds varsel til en 1. januar
eller en 1. juli. Udmeldelse skal ske skriftligt på mail til:
bhkl@bhkl.dk

§5
Kontingent
På det ordinære repræsentantskabsmøde i ulige årstal, fastsætter repræsentantskabet det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår (lige årstal), samt kontingentrammen for det
derefter følgende regnskabsår på grundlag af et af hovedstyrelsen udarbejdet budget.
Stk. 2. Kontingentet for pensionister/efterlønnere er 1/2 af almindeligt kontingent.
Stk. 3. Kontingentet for arbejdsløse er 1/2 af almindeligt kontingent.
Stk. 4. Kontingentet for medlemmer på orlov, hvor man ikke
oppebærer fuld løn, er 1/2 af almindeligt kontingent.
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§7
Kredsgeneralforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 15.
januar til 1. marts. Generalforsamlingen indkaldes med mindst
14 dages varsel, ved opslag i Skolestart og på foreningens
hjemmeside samt ved brev eller e-mail til kredsens medlemmer.
Stk. 2. Punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være
kredsstyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.
Stk. 3. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter
optages:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og stemmetællere.
3. Kredsformandens/kredsstyrelsens beretning.
4. Regnskab.
5. Evt. indkomne forslag.
6. Valg til kredsstyrelse, 1. og 2. suppleant.
7. Valg af 1 revisor.
8. Valg af 1 revisorsuppleant.
9. Valg til repræsentantskab og suppleanter hertil, blandt
kredsstyrelsens medlemmer.
10. I ulige år opstilling af kandidat til BHKLF’s hovedstyrelse.
Stk. 4. Generalforsamlingen kan beslutte, at kredsstyrelsen
skal bestå af repræsentanter for geografiske områder i kredsen
(satellitgrupper). Den afgående kredsstyrelse tager i så fald
initiativ til afholdelse af lokale medlemsmøder (satellitgruppemøder) med bl.a. valg af kredsstyrelsesmedlem(mer) på
dagsordenen.
Stk. 5. Kredsgeneralforsamlingen beslutter, enten at vælge en
kredsformand samt yderligere et antal kredsstyrelsesmedlemmer; eller at kredsen skal have en kollektiv ledelse.
Ved valg af formand + kredsstyrelsesmedlemmer udpeger disse
af deres midte en næstformand og en kredskasserer.
Formanden er kontaktperson til hovedstyrelsen.
Ved valg af kollektiv ledelse udpeger denne af sin midte en kontaktperson til hovedstyrelsen og en kredskasserer.
Stk. 6. Ekstraordinær kredsgeneralforsamling indkaldes af
kredsstyrelsen, når hovedstyrelsen eller kredsstyrelsen har
besluttet det, eller når mindst 1/3 af kredsens medlemmer har
fremsat ønske herom med angivelse af, hvilke punkter, der
ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes
med mindst 4 dages varsel.
Stk. 7. Kredsgeneralforsamlingen er beslutningsdygtig, når den
er lovlig indvarslet.
Stk. 8. Kredsens regnskabsår følger kalenderåret.
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Stk. 9. Kredsregnskab og referat af generalforsamling indsendes
elektronisk til hovedstyrelsen bhkl@bhkl.dk senest 10 dage efter
generalforsamlingens afholdelse. Referat bringes på kredsenes
hjemmesider.
Stk. 10. Et forslag om et mistillidsvotum til kredsstyrelsen eller
til medlemmer af kredsstyrelsen kan behandles på en lovlig
indkaldt generalforsamling, såfremt forslaget rettidigt er indgivet til dagsordenen. Vedtager generalforsamlingen forslaget,
indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse
inden 1 måned med nyvalg af kredsstyrelse og evt. nyvalg af
repræsentantskabsmedlemmer på dagsordenen.
Den siddende kredsstyrelse fungerer, indtil evt. nyvalg har
fundet sted.
§8
Kredsstyrelsen
Kredsen ledes af en styrelse på mindst 3 medlemmer.
Stk. 2. Det er kredsstyrelsens opgaver:
– at samarbejde med det forpligtende kredssamarbejde i DLF.
– at afholde medlemsmøder forud for repræsentantskabsmødet.
– at arrangere kurser, faglige møder o.lign. inden for foreningens formål.
– at virke for øget tilgang af medlemmer.
– at oplyse hovedstyrelsen og/eller Danmarks Lærerforenings
lokale kreds om alle forhold vedr. børnehaveklasserne, som
efter kredsens opfattelse er utilfredsstillende.
Stk. 3. Kredsstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4. Det hovedstyrelsesmedlem, der er kontaktperson til
kredsen, modtager dagsorden og indkaldelse til kredsstyrelsens
møder og kan deltage i disse, dog uden stemmeret.
§9
Valg
Kredsstyrelsesmedlemmernes valgperiode er 2 år. Suppleanter
til kredsstyrelsen vælges dog kun for 1 år ad gangen.
Stk. 2. I lige år vælges (evt.) formand og halvdelen af kredsstyrelsens medlemmer for en periode på 2 år. I ulige år vælges
resten af kredsstyrelsens medlemmer, ligeledes for en periode
på 2 år.
Stk. 3. Hvis et medlem af kredsstyrelsen/hovedstyrelsen udtræder i valgperioden, indtræder suppleanten indtil førstkommende ordinære kredsgeneralforsamling/repræsentantskabsmøde,
hvor der vælges et medlem for resten af valgperioden.
Stk. 4. Kandidatforslag er kun gyldige, såfremt kandidaten skriftligt forud eller mundtligt på generalforsamlingen erklærer sig
villig til at modtage valg.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.
Stk. 5. Såfremt der er flere kandidater end der skal vælges, skal
der altid være skriftlig afstemning.
Stk. 6. Ved valg af formand kræves flertal.
Stk. 7. Såfremt ingen af kandidaterne opnår flere end halvdelen
af samtlige afgivne stemmer i første afstemning, foretages
der ny afstemning. Opnår heller ingen ved denne afstemning
over halvdelen af stemmerne (blanke og ugyldige stemmer
undtaget), foretages der omvalg mellem de 2 kandidater, der
ved sidste afstemning havde flest stemmer. Ved stemmelighed
foretages der lodtrækning.
Stk. 8. Ved valg af kredsstyrelsesmedlemmer må der højest
skrives det antal navne på stemmesedlen, der skal besættes.
Samme navn må ikke skrives flere gange. Ved stemmeoptællingen tildeles hver kandidat én stemme for hver gang den

pågældende er nævnt på en stemmeseddel, uanset placeringen
på stemmesedlen. De kandidater, der opnår flest stemmer, er
herefter valgt til kredsstyrelsen. De ikke-valgte kandidater er
suppleanter i den rækkefølge antallet af stemmer angiver.
Stk. 9. Valg af medlem(mer) til repræsentantskabet. På kredsgeneralforsamlingen vælges blandt medlemmerne af kredsstyrelsen ved skriftlig afstemning, 1 (eller flere) repræsentantskabsmedlemmer.
Valgproceduren er den samme som ved valg af kredsformand.
Derefter vælges et antal suppleanter, som mindst svarer til
antallet af repræsentantskabsmedlemmer.
Valgene gælder for 1 år ad gangen.
Udtræder et repræsentantskabsmedlem af kredsstyrelsen, bortfalder mandatet som repræsentantskabsmedlem, og repræsentantskabssuppleanten indtræder for resten af valgperioden.
Alternativt kan generalforsamlingen give kredsstyrelsen mandat
til selv at udpege repræsentantskabsmedlem(mer) og suppleanter af kredsstyrelsens medlemmer.
Stk. 10a. For at kunne vælges til kredsstyrelse, repræsentantskab eller hovedstyrelse skal man være almindeligt medlem af
foreningen og have beskæftigelse i en børnehaveklasse eller
have stillingsbetegnelsen børnehaveklasseleder.
Stk. 10b. Hvis ansættelsesforholdet ophører i valgperioden,
bort-falder mandatet, og suppleanten indtræder for resten af
valgperioden.
§ 10
Repræsentantskabet
Foreningens højeste myndighed er repræsentantskabet, som
består af de valgte repræsentanter fra kredsene, hovedstyrelsesmedlemmerne samt de medlemmer af Børnehaveklasseforeningen, som er valgt som delegerede til Danmarks Lærerforenings
kongres.
Stk. 2. Medlemmer af nedsatte udvalg og børnehaveklasseledere indvalgt i en DLF kredsstyrelse samt børnehaveklasseledere,
som er valgt som delegerede til Danmarks Lærerforenings
kongres, men ikke er medlem af Børnehaveklasseforeningen,
kan ved indbydelse deltage i repræsentantskabets møder uden
stemmeret. Repræsentanter fra Danmarks Lærerforening og
andre samarbejdende organisationer kan af hovedstyrelsen
indbydes til at overvære repræsentantskabsmødet.
Stk. 3. Kredsene tildeles stemmeberettigede repræsentanter i
forhold til kredsenes medlemstal pr. 1. februar i ulige år efter
følgende skala:
1 - 50 medlemmer: 2 repræsentanter
51 - 100 medlemmer: 3 repræsentanter
101 - 200 medlemmer: 4 repræsentanter
201 - … medlemmer: 5 repræsentanter
Stk. 4. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes i ulige år i
tiden 15. september til 15. oktober. Det indkaldes med mindst
1 måneds varsel ved opslag i Skolestart, på foreningens hjemmeside www.boernehaveklasseforeningen.dk samt ved skriftlig
meddelelse til de valgte repræsentanter.
Stk. 5. Med indkaldelse følger foruden regnskab, budget for det
næstfølgende regnskabsår (lige årstal), samt et budgetoverslag
for det derefter følgende regnskabsår. Desuden fremsendes en
foreløbig dagsorden. Yderligere forslag til dagsordenen skal
være kontoret i hænde senest 15 dage før repræsentantskabets
afholdelse. Endelig dagsorden udsendes senest 3 dage før
mødets afholdelse til repræsentantskabet via mail.
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§

Stk. 6. På repræsentantskabsmødets dagsorden skal som minimum følgende punkter optages:
1. Valg af dirigent og vedtagelse af forretningsorden.
2. Valg af referent(er) og stemmetællere.
3. Formandens beretning, herunder gæsternes indlæg.
4. Kassererens beretning og regnskab for de 2 foregående
kalenderår.
5. Indkomne forslag.
6. Budgetforslag og fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår.
7. Budgetoverslag og kontingentramme for det næstfølgende
kalenderår.
8. Fastsættelse af retningslinjer for fordeling af kredspenge.
9. Valg til hovedstyrelse.
a. valg af formand.
b. valg af 4 hovedstyrelsesmedlemmer.
c. valg af 2 suppleanter til hovedstyrelsen.
10. Valg af intern revisor.
11. Valg af 1 revisorsuppleant.

Hovedstyrelsen er bundet af repræsentantskabets vedtagelser,
men har i øvrigt den fulde myndighed til at optræde på foreningens vegne.
Stk. 4. Hovedstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden,
herunder også bestemmelse om, i hvilket omfang formanden
har kompetence til at træffe beslutninger på foreningens vegne.
Stk. 5. Hovedstyrelsen kan ansætte og afskedige fornøden
sekretærbistand.
Stk. 6. Hovedstyrelsen kan nedsætte relevante udvalg.
Stk. 7. Ansvarshavende redaktør af bladet ”Skolestart” ansættes
af hovedstyrelsen. De øvrige (max. 8) medlemmer af bladudvalget udpeges/opfordres af redaktøren og hovedstyrelsen i
fællesskab.
Stk. 8. Køb af fast ejendom og optagelse af lån kan kun ske efter
beslutning i hovedstyrelsen.
Stk. 9. En børnehaveklasseleder, som er hovedstyrelsesmedlem
i Danmarks Lærerforening kan deltage i BHKLF’s hovedstyrelsesmøder (uden at være valgt) med taleret, men uden stemmeret.

Stk. 7. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, indtræder
1. suppleanten i hovedstyrelsen, som derefter konstituerer en
formand.
Stk. 8. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes efter
hovedstyrelsens beslutning. Hvis 1/4 af repræsentantskabets
medlemmer kræver det, skal repræsentantskabet indkaldes.
Et sådant krav skal angive, hvilke punkter der ønskes optaget
på dagsordenen. Senest 14 dage efter modtagelsen af et krav
om indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, skal
hovedstyrelsen udsende indkaldelse.
Stk. 9. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når det er
lovligt indkaldt, og når mindst halvdelen af medlemmerne er til
stede og deltager i afstemningerne.
Stk. 10. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed,
jfr. dog § 13 om vedtægtsændringer.
Stk. 11. Såfremt, der ved personvalg er flere kandidater, end der
skal vælges, skal afstemningen ske skriftligt.
Stk. 12. Kandidater til hovedstyrelsesvalget kan udpeges på
kredsenes generalforsamling i ulige år.
Kandidater kan opstilles også af 10 almindelige medlemmer,
såfremt kandidatforslaget er hovedstyrelsen i hænde senest 10
dage før repræsentantskabsmødet, bilagt kandidaters skriftlige
tilsagn. Endelig kan der af ethvert medlem af repræsentantskabet opstilles kandidater til hovedstyrelsesvalget.
Stk. 13. Såfremt der er godkendte kandidater til Hovedstyrelsesvalget, der ikke er medlem af repræsentantskabet inviteres disse
til valghandlingen
Stk. 14. Ved valg af formand og hovedstyrelse anvendes samme
valgprocedure som ved valg af kredsstyrelse jfr. § 9 stk. 3 til og
med stk. 8. Suppleanter til hovedstyrelsen vælges særskilt.

§ 12
Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet udarbejdes af statsautoriseret eller registreret revisor og revideres af
den valgte interne revisor. I ulige år udsendes det reviderede
regnskab til repræsentantskabet samtidigt med indkaldelsen
til det ordinære repræsentantskabsmøde. I lige år fremsendes
det reviderede regnskab til repræsentantskabet sammen med
hovedstyrelsens skriftlige orientering.
Ovennævnte kan ligeledes ses på foreningens hjemmeside.

§ 11
Hovedstyrelsen
Hovedstyrelsen består af formanden og 4 hovedstyrelsesmedlemmer, som alle vælges af repræsentantskabet.
Stk. 2. Den nyvalgte hovedstyrelse vælger af sin midte en næstformand og en kasserer.
Hovedstyrelsen varetager foreningens daglige ledelse og drift.
Stk. 3. Hovedstyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og for
at disse anvendes til de hjemlede formål.
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§ 13
Vedtægtsændringer
Nærværende vedtægter kan ændres, når forslag herom er optaget på dagsordenen og forslag til ny formulering er udsendt til
medlemmerne af repræsentantskabet sammen med den endelige dagsorden.
Stk. 2. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves det, at
mindst 2/3 af de afgivne stemmer (incl. stemmer ikke) stemmer
for.
§ 14
Opløsning
Foreningen kan opløses, når forslag herom er optaget på dagsordenen, og når 2/3 af repræsentantskabets medlemmer ved 1
ordinær repræsentantskabsmøde og 1 ekstraordinært repræsentantskabsmøde, har stemt for et sådant forslag. Det forudsættes at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde ligger i
lige år mellem 15. september og 15. oktober. Ved det ekstraordinære møde træffer repræsentantskabet bestemmelse om,
hvorledes og ved hvem foreningens forpligtelse skal afvikles.
Stk. 2. Eventuel formue overdrages til et af repræsentantskabet
godkendt formål.

Vedtaget på Børnehaveklasseforeningens
repræsentantskabsmøde oktober 2015.
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